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1 Zakres robót 

Roboty ziemne o montaŜowe wynikające z technologii robót. Wykonywane obiekty  - rurociągi                
z polichlorku winylu przewidziane do transportu wody. 

Kolejność realizacji : 
- DemontaŜ nawierzchni 
- Wykonanie wykopów i wykonanie podsypki 
- UłoŜenie rurociągów wzdłuŜ wykopów 
- Łączenie kielichowe rurociągów z PVC (kształtek) 
- Opuszczenie rurociągu do wykopów 
- Mocowanie drutu wskaźnikowego 
- Obsypanie rurociągu 
- UłoŜenie taśmy wskaźnikowej 
- Wykonanie próby ciśnieniowej (szczelności) zgodnie z wymaganiami i PB 
- Zasypanie rurociągu z zagęszczeniem 
- Rozruch technologiczny sieci 
- Dopuszczenie do uŜytkowania 

PowyŜsze prace  - roboty budowlano – montaŜowe są typowymi pracami. Nie stanowią 
szczególnego zagroŜenia przy realizacji zadania. Przedsiębiorstwo wykonujące sieci gazowe powinno 
posiadać uprawnienia do montaŜu gazociągów średniego ciśnienia.  

2 Przewidywane zagroŜenia 

Przy prowadzonych pracach budowlano – montaŜowych przy wykonywaniu sieci wodociągowych 
występują następujące zagroŜenia: 

 

 Rodzaj zagroŜenia Miejsce występowania 

1 Wpadnięcie do wykopu  Prace ziemne na terenie budowy 

2 PoraŜenie prądem elektrycznym  

2.1  Praca z elektronarzędziami 

2.2  Niezabezpieczone kable elektryczne 

2.3  Wtyczki i gniazda 

2.4  Prace wzdłuŜ napowietrznych linii energetycznych 

3 Poparzenie Zgrzewarka 

4 Uszkodzenie ciała przez ostre i wystające 
przedmioty oraz przez części maszyn w 
ruchu 

 

4.1  Piły tarczowe 

4.2  Zbrojenia konstrukcji 

4.3  Betoniarki 

4.4  Blachy i pręty 

3 Oznakowanie 

Przy prowadzonych pracach naleŜy miejsce prowadzenia prac wydzielić i oznakować. 

NaleŜy : 

-  Oznakować wykopy taśmą biało – czerwoną oraz postawić tablice informacyjne „UWAGA    
WYKOPY. OSOBOM POSTRONNYM WSTĘP WZBRONIONY” 
- Oznakować miejsca prób tablicą; „PRÓBA CIŚNIENIOWA” 
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- Zabezpieczyć przejścia kładkami 
- Kable energetyczne zasilające maszyny ułoŜyć w przeciętej rurze PVC lub usztywnić na całej 
długości deską. 

4 Szkolenia BHP 

Do prac przy budowie sieci wodociągowej mogą być dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni 
pracownicy.  

- Szkolenie wstępne- po przyjęciu pracownika do pracy – instruktor BHP, 

- InstruktaŜ stanowiskowy- przed przystąpieniem do robót na terenie budowy- kierownik lub 
osoba przez niego wyznaczona, 

- Szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 

- Szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych raz na rok, 

- Szkolenie z zakresu prawa budowlanego- przed wejściem na budowę. 

Świadectwa odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych kaŜdego pracownika lub w dzienniku 
szkoleń BHP na budowie. 

5 Uwagi końcowe 

− całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót budowlano-
montaŜowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

− powiadomić wszystkich uŜytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót, 
− przed przystąpieniem do robót naleŜy komisyjnie przejąć plac budowy z lokalizacją uzbrojenia 

podziemnego, 
− istniejące uzbrojenie naleŜy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych poprzez 

wykonanie przekopów próbnych, 
− wszelkie odstępstwa naleŜy korygować przy udziale inspektora, projektanta i uŜytkownika sieci, 
− prace ziemne i montaŜowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami 

oraz normami PN, 
− po zakończeniu robót montaŜowych naleŜy dokonać czyszczenia wodociągów. Czyszczenie 

wodociągów i próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997, 
− w trakcie trwania budowy wykonawca wypełnia na bieŜąco Kartę Kontrolną Dzienną (opis 

dokumentacji powykonawczej), 
− inwestor winien zlecić nadzór nad robotami przy kolizjach z urządzeniami melioracyjnymi. 

W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja: 
1. Dziennik budowy 
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociągowej 
3. Komplet „Kart Kontrolnych Dziennych” 

Roboty montaŜowe wodociągu z rur PVC wykonać zgodnie z ,,Warunkami realizacji sieci 
wodociągowych z PVC”.  
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